SGP
Amendement
verbeteren parkeerterrein en kleine uitbreiding aula
begraafplaats Ter Aar
De Raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 17 september 2015
constaterende:
«

»
»

dat in het raadsvoorstel uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop (2015-089) wordt
voorgesteld budget beschikbaar te stellen voor de begraafplaats Ter Aar voor het tot
stand brengen van een urnentuin;
dat tevens met genoemd voorstel wordt gevraagd middelen beschikbaar te stellen om
geruimde algemene graven op te hogen;
dat de staat van de parkeerplaats voor gevaarlijke en onwenselijke situaties zorgt en de
ruimte in de aula van de begraafplaats Ter Aar nodig verbeterd dient te worden;

overwegende:
»

«
»
»
»

dat er vanuit de begrafenisondernemers en de voorgangers van diverse kerken
meermaals het verzoek is gedaan tot een kleine uitbreiding van de aula door middel van
een nis, waardoor er meer ruimte ontstaat om de overledene op te baren en de
nabestaanden iets meer ruimte te geven rondom de kist;
dat tijdens de meningsvormende raad van 3 september 2015 is ingesproken, waarbij
tevens het verzoek is gedaan om de parkeerplaats op te knappen;
dat deze verzoeken bijdragen aan de nodige kwaliteitsverbetering van de begraafplaats
Ter Aar, welke voldoende ruimte heeft om de komende decennia uit te breiden;
dat de kosten voor de parkeerplaats geraamd worden op ê 14.000,- en de uitbreiding
van de aula op C 5.000,- ;
dat deze kosten -in de lijn van eerder genoemd raadsvoorstel- gedekt kunnen worden
door de verhoging van de grafrechten;

Besluit:
1. Besluitpunten 3 en 4 te wijzigen in respectievelijk besluitpunten 4 en 5;
2. Een nieuw besluitpunt 3 toe te voegen:
"tot uitvoering van het opknappen van de parkeerplaats en het uitbreiden van de aula
door middel van het realiseren van een kleine nis over te gaan";
en gaat over tot de orde van de dag.
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